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Tworczosc Norwida - przywrocona
kulturze polskiej przez Zenona Przesmyckiego (Miriama) - od pocz^tku
wieku fascynuje znawc6w literatury i
milosnikow poezji; dostarcza wzru-.
szeri, przezyd estetycznych, podniet intelektualnych; przyci^ga glsbie mysli.
Kolejne pokolenia szukaje w niej bliskich sobie treSci i wartosci artystycznych: przelamywania konwencji i demaskowania konwenansu w imis praw
dy, rozumienia poslannictwa sztuki,
apoteozy pracy, wrazliwosci moralnej,
gtsbokich przemySleri spraw spotecznych i narodowych, nowego stosunku
do slowa poetyckiego i formy poetyckiej.
Poszukiwania te przeradzaje sis w
kreowanie roznych wizji Norwida.
Norwid modernistyczny to przede
wszystkim autor Promethidiona, tworca estetyki, „lirnik” przeciwstawiaj ecy
sis „energumenowi”, wyrafinowany poszukiwacz nowych form. W blizszych
nam czasach - dla epoki strukturalizmu - to nade wszystko mistrz trudnej
formy, poeta umiej^cy wydobyc ukryte
potencje slowa i aktualizowac zwi^zki
wyrazow w obrsbie systemu, to tw6rca
spistrzonych uklad6w znakowych. W
dobie kryzysu slowa, zalewu wypowiedzi propagandowych - ozywczej mocy
nabieraly Norwidowe doswiadczenia z
milczeniem jako forme komunikacji
poetyckiej. Posrod roznych upostaciowari Norwida pojawia sis Norwid-ironista i Norwid-moralista; Norwid-piewca pracy i Norwid-zaangazowany obywatel; romantyk i prekursor nowych

pr$d6w estetycznych; poeta narodowy
i tworca uniwersalny. Spos6b odczytywania tego pisarza dostarczyc moze
istotnych przeslanek do zrozumienia
zatozeri estetycznych i swiatopogledowych poetow i publicyst6w sisgajecych
i nawiezujecych do jego tworczosci.
Wrastajec w swiadomosc roznych
pokoleri, poddajec sis rozmaitym kategoriom analitycznym, tworczosc ta podlegala coraz pet niej szemu przyswojeniu i rzetelniejszemu poznaniu naukowemu. Ale stawala sis tez przedmiotem powierzchownych odwolan i Srodkiem epatowania nie wtajemniczonych. Z Norwida chstnie czerpano
gnomy i celne sformutowania. Niekt6re weszty do szerszego obiegu komunikacyjnego, np.: „ideal sisgnet bruku”,
„Polska przemienionych kotodziejow”,
„zle, zle zawsze i wszsdzie”, „odpowiednie dac rzeczy slowo”, „Ojczyzna
jest to wielki zbiorowy obowi^zek”,
„rzecz czarnoleska”, „pozny wnuk”,
piskno „ksztaltem jest milosci”, „popiot i diament”1. Nawi^zania do Nor
wida, powotywanie sis na jego patronat, se form^ nobilitacji tworczej, w
krsgach zas publicznosci literackiej
staly sis znakiem kulturowego wtajemniczenia. Pisma jego nalezy do kanonu
wiedzy polonistycznej przekazywanej i
utrwalanej w szkole.

1
Zwroty te przytaczam w takiej posta
ci, w jakiej weszty do powszechnego obiegu;
jest to niekiedy wersja zmodyfikowana - tak
ze co do formy zapisu.
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Rownoczesnie w Swiadomosci czytelnikdw Norwid pozostaje poet$ trudnym, enigmatycznym. Jest wrscz prototypem tw6rcy, ktory dramatem losu
okupuje prawdy swych sl6w, lecz po
zostaje tragicznie nie zrozumiany przez
wspolczesnych. („Nie bye bokserem,
bye poets, mied wyrok skazuj^cy na
ciszkie norwidy” - pisze Wislawa
Szymborska). Jego tworczosc jest
przyswojona ledwo fragmentarycznie.
Wymaga ona specjalistycznej egzegezy, wnikliwego i umiejstnego docierania do zlozonych sensdw.
Badania norwidologiczne od pocz^tku natrafialy na dwojakiego rodzaju trudnosci. Jedna z nich to niemoznosc dokladnego odczytania intencji
autora wpisanych w utw6r - wobec
osobliwosci, a czasem wrscz hermetycznosci jego jszyka. Druga - to trudnosc wynikaj^ca z ci^glosci myslowej
formalnie nie powi^zanych grup utwor6w Norwida, co sprawia, ze dobre
zrozumienie danego tekstu jest mozliwe jedynie po uwzglsdnieniu korelacji
r6znych uzyc danego slowa, zwrotu
czy motywu, po wychwyceniu nawrotow myslowych i powracaj gcych w$tkow. Obie te trudnoSci mogly bye pokonane jedynie na drodze kompleksowych badan nad jszykiem poetyckim
Norwida - badan umozliwiajecych
orientaejs w pelnym zakresie uzyc i
sposobow uzy6 poszczegdlnych znak6w
j szy kowych.
Odpowiedzi^ na takie zapotrzebowanie kulturowe stac sis nia Slownik
jszyka Cypriana Norwida, ktory swoj
ksztalt instytucjonalny uzyskal w roku
1983, kiedy to - z inicjatywy prof. Jadwigi Puzyniny - powolany zostal do
jego opracowania zespot badawczy
przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prace nad slowni-
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kiem trwaje juz prawie dziesisd lat.
Poprzedzone byly wnikliw^ analize zasad leksykograficznych przyjstych w
podobnych opracowaniach polskich i
obcych. Przy opisie hasel wykorzystywane se nowatorskie metody analizy
formy i znaczenia wyraz6w oraz sposo
bow kontekstowego przeksztalcania
sens6w.
Wstspne orientaejs co do metod
opisu stosowanych przez Pracownis
Slownika Jszyka Cypriana Norwida
daje Zeszyt prdbny2, ukazujecy dwie
wersje hasel - wersjs skr6cone, z wyborem uzyd wyraz6w, przygoto wywan$
do pelnego pisciotomowego Slownika
jszyka Cypriana Norwida, oraz wersjs
obszerniejsze, przeznaczone dla Zeszytow slownikowych, maj^cych publikowac grupy tematyczne hasel szczegolnie istotnych dla poetyki i Swiatopogl^du Norwida. Pr6bne opracowanie „zeszytowe” obejmuje hasla: „lza”, „wolnosc”, i „zloty” - wszystkie ujawniajece nacechowanie aksjologiczne i emocjonalne.
Nie wdaj^c sis ft specjalistyczne
analizs wypada stwierdzic, ze bogata
informacja gramatyczna oraz semantyczna, uwzglsdniaj^ca asocjacyjne tresci zwi^zane z elementami jszykowymi
(konotacje leksykalne i pragmatyczne), kt6re umozliwiaje kontekstowe
przeksztalcenia sensu, stanowi znakomity punkt opareia dla badan jszykoznawczych, stylistycznych, historycznoi teoretycznoliterackich, a takze dla
prac edytorskich, jesli uwzglsdnic per2
Slownik jszyka Cypriana Norwida.
Zeszyt prdbnyy red. J. Chojak, J. Puzynina,
E. Telezyriska, E. WiSniewska, Warszawa
1988: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Po
lonistyki, Pracownia Slownika Jszyka Cypria
na Norwida.
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spektyws krytycznego wydania pism
Norwida spelniajycego wymogi wsp61czesnej filologii. Stownik jqzyka Cy
priana Norwida ukaze idiolekt pisarza
na tie norm j^ zy k o w y ch epoki, udokumentuje jego zroznicowanie funkcjonalne i gatunkowe, stanowic b^dzie
podstaws dla dogl^bnej analizy stylistycznej jego utworow, pozwoli lepiej
uchwycid mechanizmy i osobliwosci j$zyka poetyckiego tego tworcy, takze
rol$ poety w ewolucji stylu artystycznego. Pomoze wierniej odczytac przeslanie Norwida zawarte w jego utworach. Czym jest slownik jszyka pisarza
dla zrozumienia jego tworczosci, pokazujy przyklady wykorzystywania Stownika jqzyka Adama Mickiewicza3 czy
Stownika fezyka Jana Chryzostoma
Paska4. Istnienie (cz^sciowo jeszcze w
kartotekach) Stownika polszczyzny
X V I wieku5 umozliwilo podj^cie nowej edycji krytycznej Dziet wszystkich
Jana Kochanowskiego6 oraz roznych
prac interpretacyjnych7.
Obok wypelniania podstawowych
zadari leksykograficznych, zespol redakcyjny Stownika fezyka Cypriana
Norwida od poczytku swego istnienia
prowadzi szerzej zakrojony dziatalnosc
naukowy, skupiajyc wokol problema-

tyki norwidologicznej r6wniez badaczy
z innych osrodkow. Powstale w ten
sposob opracowania przedyskutowane
zostaly na kilku konferencjach poswi^conych waznym kategoriom formalnym i pojsciowym jszyka Norwida.
Wyniki prac opublikowano w zbiorach: Jqzyk Cypriana Norwida, cz$sc
I-III8, Studia nad j^zykiem Cypriana
Norwida| | Interpretacja kluczowych
slow, poj^d i motywow skierowala
uwagQ badaczy na catosciowy sens
utwor6w, w ktorych te elementy wyst^pujy. Zaowocowalo to nowymi odczytaniami roznych utwor6w Norwida,
glownie z cyklu Vade-mecum. Wyjytkowo sugestywny sposob ukazania
tych odczytan prezentuje polifonicznie
skomponowany zbior Czemu i jak czytamy Norwida10, ukazujycy rozne mo*
zliwosci interpretowania tego samego
tekstu. Kolejne planowane w niedalekiej przyszlosci zbiory studi6w poswi$cone b^dy zagadnieniom aksjologicznym, ukazy m.in. rozumienie jednego
z kluczowych poj$c Norwida - poj^cia
„calosci”. Materialy kartoteki slownika Norwida staly siQ podstawy kilku
powstajycych prac doktorskich lub habilitacyjnych. Dorobek pracowni wzbogacajy tez dwie ksiyzki autorskie - piora kierownika zespolu, prof. Jadwigi
Puzyniny: Stowo Norwida11 i (ogolniej
pomyslany, ale stanowiycy podstawQ
teoretyczny dla innych badari nad aksjologiy Norwida) Jqzyk wartosci12.

3 Red. K. Gorski, S. Hrabec, t. I-XI,
Wroclaw 1962-1983.
4 Red. H. Koneczna, W. Doroszewski,
t. I-j§ Wroclaw 1965-1973.
5 Red. M. R. Mayenowa, t. I-, Wroc
law 1966 i nast. (do chwili obecnej ukazalo
8 Materialy z konferencji zorganizowasi$ 20 tomdw; ostatni obejmuje hasta na
nej przez Pracownie Stownika Jqzyka Norwi
„Ociap”-„Odzy”).
da w dniach 4-6 X I 1985 r., red. K. KopczyriWydanie sejmowe, red. J. Woronski, J. Puzynina, Warszawa 1986.
czak, tom wstepny - Wroclaw 1983; tomy,
9 Red. J. Chojak, J. Puzynina, Warsza
kt<3re ukazaly si$ w latach nastepnych, obejwa 1990.
10 Red. J. Chojak, E. Telezyriska, War
mujy Psalterz Dawiddw i Treny, niebawem
szawa 1991.
ukazy sie w tej edycji Piefni.
11 Wroclaw 1990.
7
Por. np. M. R. Mayenowa, O jzzyku
12 Warszawa 1992.
poezji Jana Kochanowskiego, Krak6w 1983.
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Atmosfera dyskusji, jaka towarzyszy przygotowywaniu poszczegolnych
prac autorskich czlonk6w redakcji slownika - dyskusji w obrsbie scisle
wspolpracuj^cego i stosuj^cego jednolit4 metodologis zespolu specjalist6w,
otwartego na wymians mysli z szerszym gronem badaczy - sprawia, ze
owoce prac indywidualnych s$ w wiskszym niz to bywa stopniu rezultatem
wysilku calego zespolu, a takze przes$dza o tym, ze wyniki badari docieraj$ do calego srodowiska polonistycznego praktycznie od chwili powstania
kartotek slownikowych. Pracownia
Slownika Jszyka Cypriana Norwida i
skupieni wokol niej badacze tworz^
zywy osrodek naukowy, okreslany
jako „warszawska szkola norwidologiczna”.
Dorobek warszawskich norwidologow ma swoj wymiar czysto filologiczny. Dokonane zostalo systematyczne
rozpoznanie osobliwosci graficznych
pism Norwida, w tym sposobu uzywania wielkich liter, kropki, l^cznika,
wewn^trzzdaniowych znakow zapytania. Pozwala to wierniej odczytac tek
sty Norwida - teksty o zlozonej modalnoSci, wykorzystuj^ce rozne funkcje prozodii. W badaniach podejmowanych przez Pracownia Slownika Jszyka Cypriana Norwida uwzglsdnianc
S4 nowatorskie kategorie lingwistyczne, jak akt mowy, aktualne rozcztonkowanie zdania, metajszyk, metatekst.
Do wyjaSniania r6znych mechanizmow
komunikacyjnych, np. tak charakterystycznego dla Norwida operowania iro
nic, stosowane s$ zalozenia wspdlczesnej pragmatyki jszykoznawczej. Perspektyws badari prowadzonych przez
Pracownis okresla glownie lingwistyczny punkt widzenia. Nacisk pada na
ujawnienie SwiadomoSci jszykowej pi
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sarza i sposobu, w jaki wl^cza on znaki
jszykowe w sp6jn$ tkanks myslow^
utworu. W studiach o charakterze semantycznym i w pracach interpretacyjnych duz^ wags przypisuje sis procedurom rekonstruowania znaczeri wyrazdw i zdari na tie kontekstu calej tw6rczosci Norwida i dokument6w pisanych epoki. W publikowanych materialach dyskusji pojawiajs sis jednak
glosy sugeruj^ce, ze w zbyt malym sto
pniu w badaniach tych uwzglsdniany
jest kontekst historyczny, ideologiezny
oraz estetyczny epoki - konwencje literackie i uklady znakowe charakterystyczne dla utworu artystycznego w ramach okreslonej poetyki historycznej.
W interpretacjach utworow dominuje
nastawienie hermeneutyczne, ukierunkowane na odczytanie zawartych w
nich tresci filozoficznych.
Z opublikowanych studiow i rozpraw wylania sis obraz pisarza, ktory
z wielk$ swiadomosci^ i sit$ poslugiwal sis slowem, wykorzystuj^c rozne
mechanizmy znakotw6rcze, posrednie
sposoby przekazywania sensu. Skr6towosc jego poezji, gra wielosci^ asocjacji, umiejstnosc budowania wielowymiarowych ukladow znakowych sprawiaje, ze poezja Norwida wyrasta ponad swoj4 epoks i staje sis bliska doswiadczeniom poetyckim czlowieka
wspolczesnego.
Studia warszawskiego osrodka norwidologicznego przynosz^ wiele wnikliwych obserwacji na temat znaczeniowych uwiklari utwordw i w wyrazniejszych rysach ukazuj? swiatopogl^d
pisarza. M.in. nakreslone zosiaje ciekawe przeciwstawienie technik przekonywania i perswazji w jego tekstach
poetyckich i publicystycznych, analizy
ujawniaj^ akceptowane przez niego
wartoSci i odrzucane antywartosci.
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Szczegotowe studia potwierdzajg teze,
ze aksjologiczny wymiar dziela Norwi
da nabiera koherencji w ramach swiatopoglgdu chrzescijariskiego, nie mieszczgcego sie w formalnych ramach
owczesnego kanonicznego katolicyzmu.
Do zgromadzonej dotychczas wiedzy o spusciznie pisarskiej Norwida
badania norwidologow warszawskich
wprowadzajg nowe akcenty i przewartosciowania. Wylaniajgca sie z tych badari wizja pisarza to wizja mySliciela i
moralisty, czlowieka poszukujgcego
sakralnych wymiar6w egzystencji. W
swym cyklu Vade-mecum przedstawia
on pielgrzymowanie czlowieka przez
„£wiat myinego zametu” - zam^tu,
kt6ry przybiera wielorakie postacie,
lecz czssto jest pochodng klamstwa i

samozaklamania. Norwid szuka ukrytych korzeni zla. Pokazuje, jak wartos
ci mogg sie przeobrazac w antywartosci, co powoduje dekompozycje systemu aksjologicznego. Ukazuje tez kierunek odwrotny: pozytywng wartosc
cierpienia towarzyszgcego ludzkiej eg
zystencji. Ten rys jego swiatopoglgdu
ma wyrazne znamiona chrzescij ariskie.
Opis technik znaczeniotworczych
stosowanych w utworach Norwida,
analiza lingwistyczna zespolow pojeciowych pelnigcych kluczowg role w
tej tworczosci, ukazanie ich wymiaru
aksjologicznego to - obok dzialalnosci
leksykograficznej - podstawowe wyrozniki profilu badari podejmowanych
przez norwidologiczny osrodek warszawski.
9

